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Streszczenie
Wyduenie ywotnoci baterii koksowniczych jest niezmiennie duym wyzwaniem dla twórców technik remontowych. Pomimo licznych
prac, do chwili obecnej nie opracowano jeszcze jednej, uniwersalnej metody i wszystkie nowe próby rozwizania tego problemu musz
budzi zrozumiae zainteresowanie uytkowników baterii koksowniczych. Przedmiotem prezentowanego opracowania jest wykorzystanie
moliwoci zminimalizowania czynników determinujcych czas prowadzenia remontu poprzez zastpienie maogabarytowych ksztatek
krzemionkowych wielkogabarytowymi blokami o „zerowej” rozszerzalnoci, zawierajcymi krzemionk amorﬁczn. Uzyskano znaczn
redukcj iloci formatów ksztatek, skrócenie czasu remontu, popraw jakoci wykonanych prac i ograniczenie wypadu produkcyjnego.
Sowa kluczowe: baterie koksownicze, materiay ogniotrwae, czas ycia, remont gorcy, krzemionka amorﬁczna

A METHOD OF REPAIRING THE HEATING WALL HEAD OF COKE OVEN BATTERY BY USING „ZERO”
EXPANSION MODULES
Lifetime extension of coke oven batteries is the invariably large challenge for the creators of repair techniques. Despite of many work
done, until now there is no one universal method designed and all new attempts to solve this problem must arouse understandable interest
of users of the coke oven batteries. The main topic of the presented study was to utilize possibility of minimization of the factors, determining the time of repair work through the substitution of low-dimension silica bricks for large-dimension block of “zero” expansion, containing
fused silica. Substantial reductions in quantity of the refractory repair pieces, shortening of the repair time, improving quality of the repair
work and limitation of the production hearth were achieved.
Keywords: Coke oven battery, Refractories, Lifetime, Hot renovation, Fused silica

Wprowadzenie
Baterie koksownicze (Rys. 1) stanowi podstawow cz
(ok. 30%) ogólnej wartoci majtku trwaego koksowni.
Wyduenie ich ywotnoci, podobnie zreszt jak kadego innego obiektu, osiga si gównie poprzez starann
eksploatacj, tzn. rygorystyczne przestrzeganie:
– parametrów wsadu wglowego,
– reymu temperaturowego i cinieniowego,
– sprawnoci maszyn i urzdze obsugujcych bateri,
– poziomu fachowej obsugi baterii,
oraz systematyczne prowadzenie remontów uszkodzonych
elementów baterii.
Intensywno procesu degradacji masywu ceramicznego
baterii koksowniczych jest nie zawsze identyczna, gdy trwao i ywotno ceramiki zaley od wielu czynników.
Ogólnie przyjmuje si, e bateria koksownicza powinna
pracowa w sposób cigy na tym samym krzemionkowym
tworzywie ceramicznym przez okres 20-25 lat, lub w przeliczeniu na jedn komor koksownicz zrealizowa ok. 10000
cykli produkcyjnych.
Przyczyny powstawania uszkodze masywu ceramicznego mona sklasyﬁkowa w nastpujcy sposób:
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a) Dziaanie si mechanicznych – mog one polega na
rónego rodzaju naciskach, wstrzsach lub te cieraniu si
materiau obmurza podczas wypychania koksu z komory.
Oddziaywania te s szczególnie niebezpieczne w przypadku
gowic cian grzewczych po stronie maszynowej, gdy
w pierwszej fazie procesu wypychania koksu z komory nastpuje jego zgniecenie i rozepchanie na ciany grzewcze.
Ponadto wanym czynnikiem decydujcym o warunkach
techniczno-eksploatacyjnych w przypadku baterii systemu
zasypowego jest smuko komór, tzn. wzajemny stosunek
dugoci, szerokoci i wysokoci komór. Ma on zwizek
z faktem, e przemieszczajcy si po stropie wóz zasypowy
powoduje due wstrzsy mechaniczne ceramiki obmurza.
b) Szoki termiczne - wystpuj podczas operacji obsadzania komory wilgotn mieszank wsadow; temperatura
obmurza cian grzewczych w streﬁe powierzchniowej spada
wtedy nawet do 600oC; nastpuj mechaniczne spkania
na skutek gwatownych zmian temperatury, które rozoone
w czasie prowadz do powstania znacznych uszkodze
ceramiki.
c) Procesy korozji ceramiki – powoduj one, w czasie
pracy urzdzenia cieplnego, zuywanie si materiaów ogniotrwaych. Korozja obmurzy cian grzewczych w wikszoci
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Rys. 1. Schemat pogldowy baterii koksowniczej.
Fig. 1. General scheme of the coke oven battery.

obejmuje dziaanie chlorków i siarczanów metali alkalicznych,
zwizków elaza oraz tlenku wgla – pochodzcych z mieszanki wsadowej. Zwizki te zalenie od charakteru tworz
niskotopliwe zwizki (eutektyki) obniajce ogniotrwao
materiau ogniotrwaego.
d) Wysoka temperatura - warunkuje ona w znacznej
mierze skuteczno wpywu pozostaych czynników destrukcyjnych, takich jak korozja, szoki termiczne oraz mechaniczne uszkodzenia ceramiki. Sama temperatura do rzadko
decyduje bezporednio o zniszczeniu obmurza.
Remonty baterii koksowniczej, jednego z najbardziej
skomplikowanych pieców przemysowych, s jednak nie
tylko kosztowne i dugotrwae, ale przede wszystkim bardzo
trudne, z powodu bezwzgldnej koniecznoci utrzymania
zasadniczej czci baterii w cigej eksploatacji i dlatego nie
zawsze prowadz do zamierzonych efektów.
W wietle dowiadcze ruchowych, obecnej wiedzy [17] i znowelizowanych przepisów, wiele z wypracowanych
dotychczas technologii remontowych wymaga weryﬁkacji,
uzupenie lub wrcz nowego opracowania. Istotny, w tym
wypadku, jest nie tyle koszt prowadzonych zabiegów remontowych, co ich trwao i pewno, szczególnie w przypadku
baterii wyeksploatowanych, na których wzrasta gwatownie
ilo koniecznych do przeprowadzenia napraw.

Klasyczny sposób remontu
Przemurowanie gowic cian grzewczych pieców koksowniczych prowadzi si w przypadku, gdy destrukcja ceramiki
obmurza jest na tyle daleko posunita, e nie jest moliwa
jej naprawa poprzez torkretowanie (metod pósuch) lub
jednostronne przemurowanie. Naley podkreli, e remont
gowicy ma sens tylko w przypadku, gdy pozostaa cz
ciany grzewczej jest w dobrym stanie technicznym.
Stosowana dotychczas metoda remontu gowicy ciany

grzewczej wykorzystuje ksztatki krzemionkowe i wymaga
duego nakadu pracy podczas ich magazynowania ze
wzgldu na stosunkowo du ilo stosowanych formatów
oraz sposobu ich murowania wymagajcego uoenia na
zaprawie ponad 1200 ksztatek.
Ponadto metoda ta wymaga wzgldnie dugiego czasu
rozgrzewania uwzgldniajcego okrelony przyrost temperatur zwizany z zachodzcymi przemianami polimorﬁcznymi
w materiale krzemionkowym.

Strefa remontu i praca baterii koksowniczej
podczas remontu
Stref remontu przedstawiono na rysunku 2. Strefa ta
obejmuje 5 kanaów grzewczych po stronie maszynowej
oraz warstwy od 10 do 63 liczc od posadzki.
Jak wida na tym rysunku wyczone z eksploatacji
s 4 komory, w tym dwie komory stanowice obszar remontowanej gowicy ciany grzewczej, dwie na rozporach
(buforowe) bezporednio ssiadujce ze stref remontu
i dwie póbuforowe pracujce na 1,5 cyklu koksowania.
Pozostae komory baterii pracuj w normalnym, zaoonym
cyklu koksowania.
Remonty zwizane z przemurówk gowic cian grzewczych poczone s z duym ryzykiem. Powanym problemem jest w tym przypadku nie tylko samo murowanie
nowej ceramiki, lecz równie ochrona ceramiki starej przed
schodzeniem poniej temperatury 350oC. Naley tutaj
bezwzgldnie stosowa system oson izolacyjnych na starej
ceramice, aby nie dopuci do jej degradacji.
Problemem pojawiajcym si podczas remontu jest poczenie starej czci ciany z now. Problem ten nie wystpuje
w maych bateriach, natomiast pojawia si w przypadku baterii
wysokokomorowych, w których podczas wypychania koksu
z komory wystpuj due siy nacisku mogce spowodowa
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poczonych ksztatek w iloci 153 sztuki. Na rysunku 4
przedstawiono 5 gównych moduów (pozycji masowych).

Efekty zastosowania bloków poczonych
ksztatek
W tabeli 1 przedstawiono porównanie wasnoci ﬁzykochemicznych krzemionki zwykej, tradycyjnie stosowanej
w koksownictwie, z krzemionk amorﬁczn. Porównanie

Rys. 2. Praca baterii podczas remontu: 1 – remontowana gowica
ciany, 2 – izolacja cian buforowych, 3 – rozpory ceramiczne,
4 – komory pracujce na 1,5 cyklu koksowania, 5 – komory buforowe
na rozporach.
Fig. 2. Battery operation during a repair: 1 – repaired head of the
wall, 2 – insulation of the buffer wall, 3 – ceramic straining beams,
4 – chambers working on 1.5 cocking cycle, 5 – buffer chambers
at straining beams.

Krzemionka

L.p.

Wasno

Jednostka
miary

1

SiO2 min

%

94,5

95

2

Al2O3 max

%

1,5

3,0

deformacj wyremontowanej gowicy ciany grzewczej.

3

Fe2O4 max

%

1,5

0,006

Zmodyﬁkowany sposób remontu

4

Gsto rzeczywista
(max)

g/cm3

2,35

2,20

Dla potrzeb zmodyﬁkowanej metody remontu gowicy
ciany grzewczej baterii koksowniczej opracowano bloki
poczonych ksztatek o formatach charakterystycznych
dla baterii typu PWR 63, systemu zasypowego o zbienoci
komory 40 mm i redniej szerokoci 410 mm. Do wykonania
bloków nadaje si niskocementowy beton na kruszywie z topionego kwarcu o uziarnieniu max. 10 mm. Beton formuje si
w metalowych formach na stole wibracyjnym. Temperatura
obróbki cieplnej wynosi 750oC.
Zaoono stref remontu obejmujc gowic ciany
komory koksowniczej na gbokoci 5 kanaów grzewczych
i penej wysokoci warstw 10-63 (Rys. 3).
Do wykonania remontu zaproponowano 16 typów bloków

5

Gsto pozorna

g/cm3

1,9

1,8

6

Porowato otwarta
(max)

%

22

6

7

Wytrzymao na
ciskanie (min)

MPa

35

45

8

Ogniotrwao pod
obcieniem (min)

°C

1650

1630

9

Rozszerzalno
w 1000°C (max)

%

1,3

0,15

10

Przewodno cieplna
w 1100°C

W/km

1,8

1,2

Rys. 3. Przekrój poprzeczny i wzduny ciany grzewczej.
Fig. 3. Transverse and longitudinal sections of the heating wall.
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Tabela 1. Porównanie wasnoci ﬁzyko-chemicznych krzemionki
zwykej i amorﬁcznej.
Table 1. Comparison of physicochemical properties of regular and
amorphous silica.
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Rys. 4. Bloki naprawcze i ich wykorzystanie: a) gówne moduy (pozycji masowych); b) rysunek zoeniowy dwóch warstw obmurza.
Fig. 4. Repair pieces and their usage: a) main modules (bulk positions), b) assembly drawing of two brickwork layers.

zakresów rozszerzalnoci tych materiaów w zalenoci od
temperatury przedstawiono na rysunku 5.
Kolejne tabele przedstawiaj w postaci porównawczej
cykl prowadzenia remontów (Tab. 2), postój zwizany z wykonaniem remontu (Tab. 3) oraz bilans materiaowy zwizany
z wykorzystaniem metody klasycznej i zmodyﬁkowanej (Tab. 4).
Porównanie wszystkich parametrów ujtych w tabelach 2-4
tworzy mocne przesanki uzasadniajce celowo podjcia si
rozwizania trudnego problemu remontów baterii koksowniczych sposobem zaproponowanym w niniejszej pracy.
Z uwagi na zbyt krótki czas eksploatacji baterii koksowni-

czych w ZK „Zdzieszowice” nie byo koniecznoci remontu gowic cian grzewczych i wykorzystania moduów wykonanych
z materiau o „zerowej „ rozszerzalnoci wedug metody opisanej powyej. Jednak materiay tego typu zostay sprawdzone
w warunkach znacznie trudniejszych dla materiaów ogniotrwaych, a mianowicie na drzwiach piecowych podlegajcych
cyklicznym szokom termicznym. Drzwi takie s otwierane co
15,5 h w celu wypchnicia koksu i schadzane przez ok. 10 min
do temperatury otoczenia. Po wypchniciu koksu zakada
si je na komor i ponownie ulegaj nagrzaniu. Klasyczne
betony na bazie kruszywa szamotowego pracoway rednio
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Tabela 2. Porównanie harmonogramów prowadzenia remontów.
Table 2. Comparison of schedules of the repair work.

Wyszczególnienie
robót przy remoncie
Chodzenie

Rys. 5. Porównanie rozszerzalnoci liniowej krzemionki zwykej
i amorﬁcznej.
Fig. 5. Comparison of linear thermal expansion of regular and
amorphous silica.

16 miesicy po czym nastpowaa wymiana caej wykadziny
ogniotrwaej, ze wzgldu na widoczne skutki cyklicznie wystpujcego szoku termicznego (Rys. 6a). Natomiast drzwi
z wykadzin ogniotrwa z kwaru topionego, po tym samym
czasie pracy, nie wykazay adnych oznak destrukcji (Rys. 6b).
Najstarsze drzwi wykonane z materiau o „zerowej” rozszerzalnoci pracuj ju 21 miesicy.

Podsumowanie
Wyduenie pracy baterii koksowniczej byo i jest powanym wyzwaniem dla twórców technik remontowych. Szczególnie w ostatnim czasie zostao opracowanych wiele metod
i technik majcych na celu bd zwikszenie skutecznoci
prowadzonych napraw, bd obnienie ich kosztu. Jednak
do chwili obecnej nie opracowano jednej, uniwersalnej
metody i kada nastpna próba rozwizania tego problemu
musi budzi zrozumiae zainteresowanie eksploatatorów

Metoda
Klasyczna

Metoda
Zmodyﬁkowana
[dni]

5

5

Remont

21

10

Rozgrzewanie

21

2

Razem

47

17

baterii koksowniczych, niezalenie od wad i niedomaga
proponowanych rozwiza.
Przy zastosowaniu zaproponowanej metody uzyskuje
si nastpujce korzyci:
– Zmniejszenie iloci formatów ksztatek ze 104 wyspecyﬁkowanych do 16 wikszych, co powoduje zmniejszenie
iloci spoin i warstw, a wic ogranicza ryzyko wystpienia
przebicia gazu surowego do kanau grzewczego.
– Skrócenie czasu remontu wynikajce z wikszej szybkoci murowania i krótszego czasu rozgrzewania, gdy
tempo przyrostu temperatury nie odgrywa w tej metodzie
istotnej roli.
– Materia ma stabiln struktur, ograniczony stopie transformacji krzemionki i odpowiednie wasnoci dylatacyjne.
Jest praktycznie nierozszerzalny temperaturowo, a wic
bloki murowane s w ich ostatecznym pooeniu i ryzyko
powstawania szczelin jest niewielkie.
O wdroeniu przedstawionej metody do praktyki wykonawczej decydowa bd rónorodne czynniki, poczwszy
od moliwoci ﬁnansowych, a skoczywszy na wymaganej
trwaoci i czasie trwania samego remontu, co wie si np.
z planowanym wypadem produkcji koksu.

Tabela 3. Wypad produkcji.
Table 3. Production hearth.

L.p.

Rodzaj wykonywanego remontu

Ilo dni
remontu

Komorogodziny
postoju [h]

Wypad produkcji
[t koksu]

1

Remont klasyczny z zastosowaniem zwykej krzemionki

47

5640

5421

2

Remont z zastosowaniem bloków poczonych ksztatek

17

2040

1961

Zaoenia remontu:
* 5 komór wyczonych z eksploatacji,
* czas koksowania 18 h,
* uzysk koksu z komory 17,3 t.
Tabela 4. Bilans materiaowy wykonania remontu.
Table 4. Material balance of repair execution.

L.p.

Rodzaj wykonywanego remontu

Ilo dni
remontu

Wypad produkcji
[t koksu]

Straty produkcji
[tys. USD]

Koszt materiaów
[tys. USD]

Cakowity koszt
[tys. USD]

1

Remont klasyczny z zastosowaniem
zwykej krzemionki

47

5421

1544,99

5,94

1550,93

2

Remont z zastosowaniem bloków
poczonych ksztatek

17

1961

558,89

11,22

570,11

Zaoenia:
* cena koksu za ton - 285 USD,
* cena krzemionki (zwykej) za ton - 550 USD,
* cena krzemionki (topionej) za ton - 1100 USD.

248

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 61, 4, (2009)

METODA REMONTU G

a)

OWICY

CIANY GRZEWCZEJ BATERII KOKSOWNICZEJ...

b)

Rys. 6. Stan wykadziny ogniotrwaej na drzwiach piecowych po 16 miesicach uytkowania: a) typowy beton szamotowy, b) beton z kwarcu
modyﬁkowanego.
Fig. 6. Refractory lining on furnace doors after 16 months of work: a) typical chamotte castable, b) modiﬁed quartz castable.
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